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Klubbmøte tirsdag 2. april 

Mye nytt og spennende å høre om på kommende klubbmøte. Det er handlet inn materialer til 
innkledning av brakka, ny hjemmeside tar form, ny Modellflyhåndbok, 3D-flyging og mye 

mer. Selvfølgelig skal vi ha tid til kaffe og en modellflyprat inne i mellom. 
Vi møtes som vanlig kl. 19:00 på Nordre Skøyen Hovedgård.

Program for møtet: 

1. INFORMASJON FRA STYRET 
 - Innkommet post 

 - Status klubbhuset. Dugnad på gang. 

 - Status flyplass / gressplenen / kalking. 

 - Start og mekkebord er under bygging. 

 - Spørsmål om ladning 

2. NYTT UTKAST TIL MODELLFLYHÅNDBOKA 
 - Sikkerhetsutvalget i Modellflyseksjonen har 

sendt ut et høringsutkast til ny 

Modellflyhåndbok. 

 - Det dreier seg om sikkerhetsrutiner og 

opplæring av modellflygere og boka vil bli 

behandlet på førstkommende årsmøte i NLF. 

 - I kveld skal klubben vår prøve å gjøre seg opp 

en mening. 

3. KAFFE, KAKER OG LODDSALG 
 - Vi tar en pause og en kaffekopp. Det jobbes for 

å få i gang loddsalget igjen. Vær forbredt på å 

vinne en fin premie! 

4. 3D-FLYGING, HVA ER DET? 
 - Vi har vært så heldige å få Jan Thomas Sollie 

til å komme til oss og fortelle litt om denne 

fantastisk morsomme og krevende grenen av 

modellflysporten. 

 - Sammen med Hasse Johnsgård vil Jan vise oss 

enkelte videoklipp for å illustrere hva dette går 

ut på. Regn også med at de har med seg en 

typisk 3D-modell på møtet. 

 

Vel møtt 2. april 

STYREMØTE I MARS 

18. mars var igjen klubbens styre samlet hjemme 

hos Thore Nylund. Hasse hadde som vanlig satt opp 

en agenda som vi gikk igjennom. En av de største 

sakene er jo ferdigstillelse av det nye klubbhuset. 

Planene er klare og det ble gitt klarsignal for å 

handle inn nødvendige materialer. Vær forbredt på 

innkalling til dugnad! 

STARTBORD 

Klubben har lenge ønsket seg noen ekstra start eller 

mekkebord på flyplassen. Det er deilig å få 

modellene litt opp fra bakken når noe skal fikses og 

repareres. Dessuten er det greit å ha et sted hvor en 

kan starte motoren uten å ligge på knærne hele tiden. 

Roy Johansen har laget tegninger og beregnet 

materialkostnader. Thore Nylund tar på seg jobben 

med å snekre sammen tre slike bord og regner med 

at de skal være ferdige til sommersesongen starter. 

GJØDSLE OG KALKE BANEN 

Det er en fordel å kalke og gjødsle nå mens det enda 

er noe snø på banen. Knut Aker har tatt på seg å 

handle nødvendige ingredienser men vi trenger ca 

tre mann til jobben. Noen som vil være med? 

Kim har lovet å skaffe tre komplette overtrekks 

dresser og masker. Slikt arbeide støver fælt! 

 


